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Efeito Usiminas, 
nas ruas

Câmara de Santos aprova orçamento de 2,5 
bilhões para 2016

Política
Manifestação

A piada da semana. Dilma e Temer “Amigos 
para sempre”?

Começa a Operação Verão
com mais 1648 policiais
Lançamento da operação acontece junto com a inauguração da nova sede do BAEP em Santos, nesta sexta, com a presença do governador. Além dos policiais, 
haverá reforço de 144 viaturas. Pela primeira vez a operação começa antes do natal e a ‘não praiana’,Cubatão é incluída. 03

Todos 
contra 
a Zika

Plano nacional de 
combate ao mosquito 
transmissor do Zika ví-
rus, Dengue e Chikun-
gunya foi debatido com 
prefeitos e autoridades 
da região durante reu-
nião no Condesb, esta 
semana: Mobilização e 
Combate ao Mosquito; 
Atendimento às Pesso-
as; e Desenvolvimento 
Tecnológico, Educação 
e Pesquisa. 03

Vila Fabril 
vai 
receber
urbanizaçãoDe Pitangueiras para o mundo - A Baixada tem motivo para se orgulhar. O surfista guarujaense Adriano “Mineirinho” de Souza 

conquista título mundial de Surf, em Pipeline, no Hawaii. Brasileiro também conquistou título da última etapa do circuito. 5

Festa homenageia Padre Antônio
Durante 11 anos o páro-

co da Igreja São Francisco 
de Assis, na Vila Nova, em 

Cubatão, ajudou o ami-
go Donizete na realiza-
ção da tradicional Festa 

das Crianças. Debaixo 
de chuva, esta edição 
se tornou uma grande 

homenagem ao padre 
falecido na semana pas-
sada.

Aderbau Gama

Kirstin Scholtz - WSL

Câmara de Guarujá 
aprova concessão 
do aeroporto
metropolitano

Decolando 8

Crentes em alta. Governador assina dia da 
Assembleia de Deus
Ditadura: vai para Cãmara projeto que altera Lei 
de Anistia em Cubatão

Nova mobilização 
contra o fechamento 
reúne autoridades no 
Centro de Cubatão. Em 
efeito cascata, Heringer 

e Votorantim encerram 
produção. Como a voz 
que clama, prefeita pre-
ga contra o ‘deserto’.

03
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Tire a crise de dentro de você

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

fatos & tendências

Amigos para sempre?
Na última quarta, durante 

cerimônia militar em Brasília, 
a banda militar tocou a músi-
ca “Amigos para Sempre”, logo 
após a presidente Dilma Rous-
seff e o vice Michel Temer cum-
primentarem os oficiais generais 
das forças armadas. O assunto 
virou objeto de chacota em todo 
o país e nas redes sociais.

No evento, Dilma e Temer se 
cumprimentaram com um beijo 
no rosto e sentaram lado a lado 
durante o almoço. Presidente e 
vice deixaram o evento juntos. 
Seria um retorno do clima de 
amizade?

Cidadão Emérito
 A Câmara de Santos pro-

move sexta (18), às 19h, sessão 
solene para a outorga do título 
de cidadão emérito a Luiz Fer-
nando Rodrigues Torres, sobe-
rano grande comendador do 
Supremo Conselho do Grau 33 
do Rito Escocês Antigo e Aceito 
da Maçonaria para a República 
Federativa do Brasil. A homena-
gem, prevista no decreto legisla-
tivo n° 30 de 2015, será realiza-
da no plenário Dr. Oswaldo de 
Rosis.

Crentes em alta
Nesta sexta, (18), o governa-

dor Geraldo Alckimin (PSDB), 
depois dos compromissos liga-
dos a Operação verão, vai san-
cionar leis de autoria do depu-

tado Paulo Corrêa Jr (PEN). O 
“Dia da Pioneira” diz que no 
dia 5 de maio é comemorado 
o dia das Assembleias de Deus 
do Estado, pois São Paulo foi o 
primeiro local do país a contar 
com a igreja. A segunda institui 
o “Dia da Coreografia e Dança 
dos Grupos das Igrejas Evan-
gélicas”, que será comemorado 
no segundo domingo de julho. 
O evento será na prefeitura de 
Santos. Autoridades da região 
marcarão presença, assim como 
os membros das igrejas evangé-
licas da região. 

Corpo e alma 
Para não dizer que o depu-

tado está preocupado só com 
o bem estar espiritual, recen-
temente Paulo Correa aprovou 
Projeto de Lei que determina a 
inclusão da dosagem de Vita-
mina D no rol dos exames de 
rotina solicitados nas UBS do 
Estado. Agora só depende da 
sanção do governador Geraldo 
Alckmin, para entrar em vigor. 
Como o povo anda cada vez 
mais escondido do sal, muita 
gente se encontra com insufi-
ciência da vitamina.

Resíduos Sólidos
A Secretaria de Meio Am-

biente (Seman), de Cubatão 
promoveu nesta quinta (17) au-
diência pública da Conferência 
Municipal do Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos.

Foram discutidos: acordo 
setorial, responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, logística reversa, 
coleta seletiva, ciclo de vida do 
produto, Sistema de Informa-
ções sobre a gestão de Resíduos 
Sólidos (SINIR) e catadores de 
materiais recicláveis. 

         
Anistia servidores
 A Prefeitura de Cubatão 

encaminhou à Câmara projeto 
de lei para alterar a legislação 
municipal que concede anistia 
a servidores perseguidos po-
liticamente. Pelo texto atual, a 
Administração concede anistia 
aos servidores públicos da Ad-
ministração Direta de 1/1/1989 
a 31/12/1992. O projeto de lei 
altera o início do período do 
benefício, para 1/4/1964 (data 
da efetivação do golpe militar), 
mantendo a data final do do-
cumento original. “O período 
(previsto pela lei em vigência) 
contempla apenas uma pequena 
parcela de servidores que foram 
perseguidos politicamente, dei-
xando à margem diversos outros 
que também foram exonerados 
de seus cargos em períodos an-
teriores”, diz Marcia Rosa.

Comissão Verdade
De acordo com o secretário 

municipal de Assuntos Jurídi-
cos, Paulo Toledo, a Comissão 
da Verdade instituída pela Câ-
mara Municipal foi de grande 

importância para corroborar a 
necessidade de ampliar o perío-
do de anistia. “Há casos docu-
mentados de perseguições além 
do período previsto na legisla-
ção original. Encaminhamos 
ao Poder Legislativo o projeto 
de lei que permite a revisão das 
atuais condições de anistia e es-
peramos que ele seja apreciado 
o quanto antes, já que é um plei-
to de toda a sociedade”.

Cursan em greve
Parte dos trabalhadores da 

Cursan estão em greve. Os tra-
balhadores ligados á limpeza 
cruzaram os braços, sob a pro-
messa do Sindilimpeza de só 
voltar ao trabalho depois do 
pagamento da 2º parcela do 
13º. E também do vale refeição 
e vale transporte que não te-
riam sidos pagos no começo do 
mês.  A Cursan, esclarece que 
já depositou os benefícios e que 
finaliza o 13º, na terça, 23, den-
tro do prazo limite permitido. 
Diante destes fastos, outra cate-
goria, a representada pelo Sin-
tracomos, suspendeu a ameaça 
de greve.  

Santos:
2,5 bilhões 
Santos já definiu seu orça-

mento e quanto cada área do 
governo. A Câmara s aprovou a 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2016, que prevê orçamen-
to de 2,550 bilhões para 2016; 

um crescimento de 1,4% frente 
aos recursos de 2015. A Prefei-
tura aplicará R$ 1.069,4 bilhão 
nas áreas de Educação, Saúde e 
Assistência Social. A Educação 
receberá o montante maior: R$ 
510,1 milhões, seguida da Saú-
de (R$ 504,9 milhões) e Assis-
tência Social (54,4 milhões).

‘Nosso papel’
Dos R$ 2,550 bilhões do Or-

çamento, R$ 2,128 bilhões vão 
para Administração Direta e 
R$ 423 milhões para as funda-
ções e autarquias, como Iprev, 
Capep e Fupes. 

O presidente da Casa, Ma-
noel Constantino, entregou o 
documento revisado à Sefin, na 
semana passada. “Não fizemos 
nada mais que o nosso papel, 
ao analisar cada ítem, devol-
vendo à Prefeitura para que o 
processo siga seu curso”, disse o 
presidente.

Destaques
A peça orçamentária de 2016 

ainda prevê a destinação de R$ 
10 milhões para atendimento 
de reivindicações e pleitos da 
população (obras e serviços) 
durante as votações do Orça-
mento Participativo, que ocor-
rem ao longo do ano. Também 
são previstos R$ 33,1 milhões 
para o pagamento de precató-
rios (dívidas judiciais de anos 
anteriores)

Acontece na web
As mais lidas no Portal do 

Jornal Acontece – acontecedigi-
tal.com.br. Você pode ler todas 
as matérias na integra no site e 
acompanhar as atualizações diá-

-  PAT de São Vicente oferece 42 vagas 
Vagas para auxiliar de enfermagem e técnico de enferma-

gem são as que oferecem mais oportunidades. Interessados 
devem ir até o PAT de São Vicente para se cadastrar.

- Guarujá prorroga o Refis por mais 90 dias

Prazo foi prolongado até  o dia 30 de março. Contri-
buintes podem fazer adesão ao programa pelo site da prefei-
tura ou através dos pontos disponibilizados pela prefeitura.

-Refis termina no dia 30 em Bertioga

Adesão deve ser feita no setor de Atendimento ao Contri-
buinte que fica na prefeitura da cidade que diz que não haverá 
prorrogação do prazo.

- Estação Verão começa em janeiro na Praia Grande

Seis tendas com atividades esportivas, culturais e atrações 
musicais vão agitar as areias das praias da Cidade.

- Cubatão garante projeto de formação de atores

Projeto ‘Ação Cênica’, realizado pelo Teatro do Kaos, envolve 
160 crianças e adolescentes e terá continuidade em 2016.

rias através da nossa pági-
na no Facebook (facebook.
com/acontecedigital) e 
do nosso Twitter (twitter.
com/acontecedigital)

Não é preciso ser especia-
lista em economia ou política 
para saber que teremos um 
próximo ano com retração 
de investimentos, desempre-
go e dificuldades financeiras. 
Então desnecessário é prever 
isto neste artigo, num mo-
mento em que a grande mas-
sa brasileira teme e se angus-
tia. Prefiro ter uma conversa 
franca com os leitores que 
me acompanham e, como eu, 
estão se preparando para en-
frentar 2016.

O primeiro passo é definir 
o foco, partindo da premissa 
que, no universo, tudo o que 
se foca, expande. Se focarmos 
na crise, ela tomará propor-
ções insuportáveis. Realmen-
te ela está aí e terá, em nossas 
vidas, o tamanho e a impor-
tância que decidirmos dar a 
ela. Então, o primeiro passo 
é trabalhar o pensamento, as 
vibrações boas e a fé. 

Viver pensando e com 
medo da crise só vai gerar 
estagnação. Precisamos en-
tender que a crise é boa e ne-
cessária. Ela é cíclica e precisa 
existir para ajustar as coisas, 
tanto no campo macro, como 
de forma peculiar. Estender-
mos este momento como algo 
passageiro e necessário, nos 
garantirá a oportunidade de 
avançar, nos posicionando no 
fluxo positivo da mudança. É 
hora de concertar aquilo que 

não estava na direção certa; do 
correto redirecionamento. 

As crises sociais, ou econômica, 
como a que vivemos, são oriundas 
de intenso processo de alterações 
que ameaça uma estrutura vigen-
te, da qual todos se acostumaram, 
geralmente escondendo a sujeira 
embaixo do tempo. Como não é 
possível dimensionar as conse-
quências, nascem incertezas, que 
geram o medo e o caos em cadeia. 
Quando estas alterações se apro-
fundam podem tomar, inclusive, 
o rumo de revolução, igualmente 
imprescindível na história da hu-
manidade; embora acredite que 
não seja o nosso caso.

Como acontece na economia e 
política brasileira, chegou a hora 
inevitável de tirar a sujeira debai-
xo do tapete, de ajustar as coisas, 
os preços e os valores. A hora da 
coerência que exige atitudes difí-
ceis diante de problemas difíceis. 
De parar de tratar tsunami como 
marolinha. De entender que não 
se resolve problemas difíceis com 
atitudes frouxas: é assim na econo-
mia, como é assim nas nossas casas 
e em nossas vidas. Portanto o mo-
mento exige posturas firmes.   

Quando uma pessoa perde o 
controle de suas emoções, dizemos 
que ela teve uma crise de nervos. 
Temos que nos manter firmes dian-
te das turbulências que se avizi-
nham. Deus é tão bom que nos dá 
a graça de colhermos exatamente 
aquilo que plantamos, exatamente 
como na naturezaPortanto, lem-
bre-se: não haverá resultado dife-

rente se continuarmos fazendo 
as mesmas coisas. A crise se 
agravará em 2016 e certamen-
te proporcionará a falência de 
muita gente. Por outro lado, to-
dos sabemos que  muitos profis-
sionais e empresas crescem na 
crise. A boa notícia é que não 
existe predestinação nisso: você 
escolhe como  a crise afetará sua 
vida. Eu convido a você, que me 
acompanha nesta coluna, a es-
colher a vitória na crise. Para 
isso é preciso direcionar o pen-
samento de forma positiva, ter 
fé e estar pronto para mudar o 
que precisa ser mudado.

E vamos juntos fazer de 
2016, o ano das conquistas em 
nossas vidas

-  Projeto Horta ensina alunos
Cultivo de hortaliças, flores e frutoss são realizadas com 

alunos de todas as salas da UME Pará em Cubatão 
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REFORÇO

Operação Verão traz 
1648 policiais à Baixada

A Operação Verão traz 
nesta sexta (18) 1648 po-
liciais militares para a 
Baixada Santista. O refor-
ço fica na região durante 
toda a temporada de ve-
rão, época em que o volu-
me de turistas na Baixada. 
Além do efetivo, 141 via-
turas de patrulhamento 
chegam para auxiliar a 
Policia Militar durante o 
período e três viaturas de 

monitoramento. 
O lançamento da ope-

ração acontece a partir das 
10h30 desta sexta, junto 
com a inauguração da nova 
sede do2º BAEP de Santos, 
que fica na Avenida Ana 
Costa, e terá a presença do 
governador Geraldo Alck-
min e do secretário de se-
gurança pública Alexandre 
de Moraes

Esse ano, a operação 

inicia mais cedo do que as 
realizadas em anos ante-
riores. Nos anos anterio-
res, a operação começou 
logo após o Natal, no dia 
26 de dezembro. Neste 
ano, começa uma semana 
antes do Natal, no dia 18. 
A operação termina no dia 
14 de fevereiro de 2016, 
quatro dias depois do fe-
riado da quarta-feira de 
cinzas, que será no dia 10 
de fevereiro.

Das cidades da região, 
Guarujá é a que mais vai 
receber efetivo policial. 
Ao todo, 441 policiais mi-
litares ficarão na cidade 
durante a operação. Em 
seguida vem Praia Gran-

de, com 395 policiais, San-
tos recebe 318, São Vicente 
terá o reforço de 290 PM’s. 
Completam o efetivo na re-
gião as cidades de Bertioga, 
que recebe 164 policiais 
e Cubatão, que recebe 40 
oficiais. A grande novida-
de nesse ano é a inclusão 
da cidade de Cubatão na 
Operação Verão. Apesar da 
cidade não ter praias, ela é 
uma passagem importante 
para turistas que vão em 
direção as cidades do lito-
ral. Com o grande fluxo de 
carros nas rodovias do Sis-
tema Anchieta-Imigrantes, 
a idade recebe um reforço 
no policiamento destas vias 
e dos acessos à cidade.

Além dos policiais, 141 viaturas de pa-
trulhamento e 03 de monitoramento re-
forçam o efetivo. Lançamento da opera-
ção acontece junto com a inauguração 
da nova sede do BAEP em Santos.

Pedro Rezende

Efeito Usiminas

Votorantim encerra 
produção

A coisa já está difícil e 
diante da real perspectiva 
de indisponibilidade de es-
cória, devido ao fechamento 
da Usiminas, a Votorantim 
Cimentos comunicou que a 
unidade no Polo de Cubatão 
passará a funcionar apenas 
como Centro de Distribui-
ção para o cimento ensaca-
do da marca Votoran.

O anuncio foi feito du-
rante encontro no gabine-
te da prefeita Marcia Rosa, 
que lamentou a decisão: 
“Como estávamos alertan-
do, a paralisação da Usi-
minas está afetando toda 
a cadeia de serviços em 
torno da siderúrgica.  A 
Votorantim,  no entanto, 
está adotando uma postu-
ra diferente, procurando 
aproveitar todos os funcio-
nários em outras unidades. 
E a própria manutenção da 
planta confirma a intenção 
de retomar as atividades 
num momento próximo”, 
disse esperançosa, a pre-
feita. A empresa avaliará 
possível aproveitamento 
dos trabalhadores em ou-
tras unidades e ressalta 
que a operação da fábrica 
será mantida até o término 
do fornecimento de escó-
ria e do estoque. Segundo 
a empresa a decisão não 
tem qualquer impacto no 
abastecimento do mercado 
e os clientes continuam a 
ser atendidos pela mesma 
equipe comercial.

Heringer
Conforme publicado em 

Acontece semana passada a 
empresa Heringer, também 
do Polo fechará sua unida-
de em 4 de janeiro. Mais 70 
ficarão sem emprego.

‘Contra o deserto’
“Queremos negociar 

saídas. Cubatão não pode 
virar deserto”, disse Marcia 
Rosa, durante mais um ato 
de protesto, contra o fecha-
mento da linha de produ-
ção da Usiminas, na manhã 
desta quinta-feira. A ma-
nifestação, reuniu o presi-
dente da Câmara Aguinal-
do Araújo, sindicalistas, 
políticos, líderes comuni-
tários, grupos artísticos, 
esportistas e moradores.

Desativação
A Usiminas começou a 

desativação das áreas pri-
márias com a desativação 
da Coqueria 1, iniciada em 
6 de dezembro.

Continua
A mobilização deve 

continuar nos próximos 
dias. A barraca para cole-
ta de abaixo assinado será 
montada novamenta em 
frente a Igreja Matriz. Ou-
tras manifestações podem 
ser acompanhadas na pá-
gina Facebook/usiminas-
naopodeparar.

Baixada conhece Plano 
Nacional contra o Aeds

DENGUE

Combate ao mosquito transmissor do 
Zika vírus, Dengue e Chikungunya foi de-
batido com prefeitos e autoridades da re-
gião durante reunião no Condesb

Durante reunião men-
sal do Conselho de prefei-
tos da Baxada – Condesb, 
nesta semana, o secretá-
rio-chefe da Casa Militar 
e coordenador estadual de 
Defesa Civil, coronel da 
PM José Roberto Rodri-
gues de Oliveira, apresen-
tou o Plano Nacional de 
Enfrentamento à Micro-
cefalia. Trata-se de uma 
grande mobilização envol-
vendo diferentes órgãos 
do governo federal em 
parceria com estado e mu-
nicípios para conter novos 
casos de microcefalia rela-
cionados ao Zika Vírus e 
as outras doenças transmi-
tidas pelo mosquito Aedes 
aegypti. 

O plano é dividido em 
três eixos de ação: Mo-
bilização e Combate ao 
Mosquito; Atendimento às 
Pessoas; e Desenvolvimen-
to Tecnológico, Educação 
e Pesquisa. Essas medidas 
emergenciais serão colo-

cadas em prática para in-
tensificar as ações de com-
bate ao mosquito.

Para a execução das 
ações do Plano Nacional de 
Enfrentamento à Microce-
falia, será instalada a Sala 
Nacional de Coordenação 
Interagências, que funcio-
nará no Centro Nacional 
de Gerenciamento de Ris-
cos e Desastres (CENAD), 
no Ministério da Integra-
ção Nacional. 

Também serão insta-
ladas salas estaduais, que 
contarão com a presença 
de representantes de diver-
sas áreas.

Oliveira reforçou que a 
Defesa Civil está unindo 
esforços contra a doença e 
o mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
febre Chikungunya e vírus 
Zika. “Teremos um desafio 
grande e temos que chamar 
a sociedade à participar 
desse combate”, declarou 
Oliveira.

Cubatão 
terá brigada 

Na próxima terça-feira, 
22, 10h, no Bloco Cultu-
ral, a prefeita Marcia Rosa 
assina decreto criando a 
Brigada Municipal contra 
o Mosquito Aedes aegyp-
ti. Com isso, cada próprio 
municipal (escolas, uni-
dades básicas de saúde, 
parques e oficinas, dentre 
outras instalações) contará 
com pelo menos um res-
ponsável para formar uma 
brigada visando eliminar 
possíveis criadouros. 

Este ano Cubatão con-
firmou 196 casos. A maior 
concentração de casos 
confirmados é no núcleo 
da Vila Esperança que 
abriga cerca de 20 mil mo-
radores;  com 44 casos. O 
Jardim Caraguatá segue 
em segundo com 30 casos 
confirmados.

 Até o fechamento des-
ta edição agora não foram 
diagnosticados casos de 
Zika ou chikungunya, em 
Cubatão.

A intenção da Prefeitu-
ra é envolver todos os ser-
vidores nesta luta.

Richard Durante
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Juraram amor eterno no sábado, 12 de dezembro. 
Depois do enlace matrimonial na igreja do Valongo, 
os 400 convidados foram recepcionados em alto ní-
vel, no Centro Espanhol, numa impecável festa. Em-
belezando ainda mais a noite, as madrinhas se pro-
duziram de amarelo: “e que a felicidade vire rotina”.

Leticia e Guilherme

Prestigiando a festa, Edval Delamuta (diretor regional 
da Breda) com a esposa Beatriz e Edval Júnior. Na foto 
com Moisés, e os amigos da família, a prefeita Marcia 
Rosa e o popular Tinho.

Dr Gonçalves e esposa Leni,  Marcia Rosa, Cido Barbosa, os pais da noiva Moisés (ex- superintendente da CMT) 
com a esposa Fátima e o secretário jurídico Paulo Toledo com a noiva Fatinha.

Anderson e Regina Empreiteiro Nair e esposa

Familiares
e amigos 
celebraram 
com alegria

Jovens convidados participaram 
com alegria e vitalidade
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O comunicador Dimas Vieira comemorou o 29º aniversário do programa 
Gente da Minha Gente, da Rádio Cacique AM 1510 mhz. O programa inte-
rage com o público de segunda a sexta 20 a 22h. Ao vivo, a dupla Eri Costa 
e Dinho interpretou sucessos como Berrante da Saudade.
Então um brinde ao sucesso do Programa!

O Prefeito Paulo Alexandre Barbosa entrega prêmio ao vencedor do 
prêmio do Concurso Cultural que escolheu o selo comemorativo de 20 
anos da formação da Região Metropolitana da Baixada Santista, pro-
movido pela AGEM.  No centro da foto, o vencedor do concurso, Junior 
Ferreira dos Santos, do 2º ano do curso de Design Gráfico, da Unimonte, 
junto com o prefeito Santista. Ao lado, o diretor executivo da Agem, 
Helio Hamilton e a professora Livia Buendia.

Natal da Camefe 
“A felicidade em ver cada sorriso de uma criança recebendo seus presentes é gratificante”.
Luciana Bispo e os amigos da Flexion Academia organizaram a Super Festa de Natal da Camefe. 
“Agradeço aos alunos da Academia que adotaram as crianças e ao dr. Anderson de Lana (ve-
terinário),Luiz Nunes (jiu jitsu), Guará e Cintia, dr. Fernanda Barros (veterinária), Magic Festa 
(Marcia), Solange e Tião ( buffet – bolos), Rose e Giselda (decoração das mesas) e Vivian Rodri-
gues (decoração). Que Deus abençoe à cada um”, comemora Luciana.

Parabéns ao 
Carnaval do Can-

tinho dos Apo-
sentados, que 

comemorou mais 
um aniversário 
com os amigos. 
Na oportunida-

de aconteceu 
o Samba do 

Mumu.

Aristides Faria, filho e neto de cubatenses, tomou posse 
como professor do curso de Turismo do IFSP/ Cubatão. 
Além de docente, Faria é autor de artigos sobre o poten-
cial da cidade para o desenvolvimento sustentável do 
turismo. Por mais de uma década o professor defendeu 
as múltiplas vocações cubatense em eventos e publica-
ções no Brasil e exterior, levando o nome da cidade para 
diversos estados brasileiros além de países como Argen-
tina, Chile e Itália.

Parabéns especial à nossa 
campeã brasileira de karatê,  
Gabriella Beatriz, minha fi-
lha, que conseguiu mais uma 
gradução, agora Laranja. Pa-
rabéns a todos os professores 
da academia Unidos na pessoa 
do Lula, por toda dedicação.

Adriano “Mineirinho” de 
Souza transformou Pipeline 
em Pitangueiras e conquistou 
o título mundial de surf de 
2015 e o título da etapa ha-
vaiana na praia de Pipeline. 
O Surfista guarujaense é o 
segundo brasileiro a conquis-
tar o título. O primeiro título 
de um brasileiro no circuito 
mundial de surf veio com 
o surfista de São Sebastião 
Gabriel Medina, em 2014. 
Medina ficou com o vice-cam-
peonato da última etapa do 
circuito.

Kirstin Scholtz - WSL
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FELIPE CAMPOS DOS SANTOS e VITORIA EVELYN ROSENO CIRIACO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 520643975 - SSP/SP, com 17 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e oito (11/2/1998), residente na Rua das Rosas, 761, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de LUCIANO 
PEDRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANA LÚCIA CAMPOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 32 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 45754661X - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e sete (5/4/1997), residente 
na Rua das Rosas, 761, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de LUIZ CARLOS DA SILVA CIRIACO, falecido 
há 05 anos e de LAUDIANA ROSENO JOAQUIM, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: DENNIS RAFAEL DA SILVA MAZAGÃO DOS SANTOS e TATIANE APARECIDA CARDOSO 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 
419203461 - SSP/SP, CPF n.º 34092570805, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º 
Subdistrito  Livro nº 230, fls. nº 1-v, Termo nº 71773), nascido no dia vinte e dois de junho de mil nove-
centos e oitenta e seis (22/6/1986), residente na Rua Amaral Neto, 77, Caminho Padre Primo, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de PEDRO MAZAGÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carteiro, 
com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de DALVA FRANCISCO DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, aux. de cozinha, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de crédito, RG n.º 489957420 - SSP/SP, CPF n.º 42486692851, 
com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 168, fls. nº 48, Termo 
nº 101646), nascida no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (31/12/1992), 
residente na Rua Amaral Neto, 77, Caminho Padre Primo, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
ORLANDO EUZÉBIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, policial, com 52 anos de idade, residen-
te em SÃO VICENTE - SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, babá, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: CRISTIANO PEDRO DA SILVA e ROSELI APARECIDA DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 480233238 - SSP/
SP, CPF n.º 42296902820, com 23 anos de idade, natural de ESCADA - PE (Escada -PE  Livro nº 
27, fls. nº 281, Termo nº 31471), nascido no dia dois de março de mil novecentos e noventa e 
dois (2/3/1992), residente na Rua Santa Julia, 1101, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de 
NILTON PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, re-
sidente em ESCADA - PE e de BENEDITA BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 65 anos de idade, residente em ESCADA - PE . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 467051902 - SSP/SP, CPF n.º 39763539811, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (22/5/1989), residente na Rua Santa Julia, 1101, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filha de MARIA LENILDE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: WILLIAN DE ALMEIDA BARBOSA e SILVIA CAFÉ DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 341551788 - SSP/SP, CPF n.º 33396324803, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (5/9/1985), residente na Rua Dr.Renato Rangel Villela, 237, Jd.Padre Mano-
el da Nóbrega, Cubatão - SP, filho de JUAREZ BARBOSA, falecido há 19 anos e de LINDINALVA DE 
ALMEIDA BARBOSA, falecida há 8 anosDivorciado de Luciana Helena da Silva, conforme sentença 
datada aos 01/06/2015, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos au-
tos de nº0006815-42.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 344482212 - SSP/SP, CPF n.º 34419485809, com 30 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (8/4/1985), resi-
dente na Rua Dr.Renato Rangel Villela, 237, Jd.Padre Manoel da Nóbrega, Cubatão - SP, filha de 
OTON CAFÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professor, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de BEATRIZ RIBEIRO CAFÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GENILZO JOSÉ RIBEIRO ALVES e TILVANIA DE ALMEIDA ARAUJO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 590591095 - SSP/SP, CPF n.º 
04420193867, com 61 anos de idade, natural de TRAIPU - AL, nascido no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e cinquenta e quatro (25/5/1954), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 35, 
Vila São José, Cubatão - SP, filho de JULIO RIBEIRO ALVES, falecido há 26 anos e de LINDINALVA MA-
RIA DE JESUS, falecida há 46 anosDivorciado de Cicera Soares Santana, através de escritura pública 
lavrada em 15/04/2015, pelo 1ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no livro 207, pgs.357/358. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 242687842 - SSP/SP, CPF n.º 
09799862817, com 53 anos de idade, natural de GAMELEIRA - PE, nascida no dia treze de junho de 
mil novecentos e sessenta e dois (13/6/1962), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 35, Vila São 
José, Cubatão - SP, filha de ANTONIO CLEMENTINO DE ARAUJO, falecido há 06 anos e de TEREZINHA 
MARIA DE ALMEIDA ARAUJO, falecida há 20 anos. Divorciada de Antonio Rodrigues Filho, conforme 
sentença de 15/07/2009, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões da Comarca 
de São Vicente-SP, nos autos de nº1137/2009. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALEXANDRO DE JESUS MEDRADO e MICHELE SABINO DOS SANTOS NASCI-
MENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 392159934 
- SSP/SP, CPF n.º 36806740820, com 30 anos de idade, natural de CAÉM - BA (Caém-BA  Livro nº 
25, fls. nº 196, Termo nº 10744), nascido no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/4/1985), residente na Rua João Damaso, 229, casa 4, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho 
de LOURIVAL DE JESUS MEDRADO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, 
residente em CAÉM - BA e de REINILDA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
46 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 54509012X - SSP/SP, com 33 anos de idade, natural de PAULO 
AFONSO - BA (Paulo Afonso-BA  Livro nº 86, fls. nº 20, Termo nº 27681), nascida no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (13/1/1982), residente na Rua João Damaso, 229, casa 
4, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de VICENTE PAULINO DO NASCIMENTO, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em PAULO AFONSO - BA e de ALAIDE 
SABINO DOS SANTOS, falecida há 19 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ELIAS FERNANDES DA SILVA JÚNIOR e PRISCILA PERRÚ DUARTE. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 458983536 - SSP/SP, com 30 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 223, fls. nº 179, Termo nº 67543), nascido 
no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (20/10/1985), residente na Rua Elias 
Zarzur, 141, Água Fria, Cubatão - SP, filho de ELIAS FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
estivador, com 52 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARILDA ALVES GOMES, falecida 
há 12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 41309397 
- SSP/SP, CPF n.º 22983303870, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdis-
trito  Livro nº 81, fls. nº 272-v, Termo nº 50110), nascida no dia quatorze de março de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (14/3/1984), residente na Rua Elias Zarzur, 141, Água Fria, Cubatão - SP, filha 
de WESLEY JOSÉ DUARTE, de nacionalidade brasileira, pintor industrial, com 68 anos de idade, resi-
dente em IGUAPE - SP e de MARGARIDA MAURINA PERRÚ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: LUIS GUSTAVO DOS REIS FEITOSA e JÚLIA RIBEIRO COSTA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de mecânica, RG n.º 39143606 - SSP/SP, CPF n.º 40286527820, 
com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 170, fls. nº 46, Ter-
mo nº 102641), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e três (20/3/1993), 
residente na Rua Uruguai, 169, Ap 1, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSE EDINALDO FEITOSA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, contador, com 47 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ARLETE DOS REIS SANTOS, de nacionalidade brasileira, professora, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assisten-
te financeira, RG n.º 485468347 - SSP/SP, CPF n.º 37530942859, com 23 anos de idade, natural de 
SOROCABA - SP (Sorocaba - 2º Subdistrito  Livro nº 232, fls. nº 35, Termo nº 89297), nascida no dia 
vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e dois (24/3/1992), residente na Rua Tanazio 
Soares, 2856, Maria Eugênia, SOROCABA - SP, filha de SILVIO MOACIR DA COSTA, falecida há 02 anos 
e de MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 53 
anos de idade, residente em SOROCABA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: JOÃO PEREIRA RAMOS FILHO e ADRIANA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, comprador, RG n.º 230364329 - SSP/SP, CPF n.º 13387415869, com 43 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de agosto de mil novecentos e setenta e dois (3/8/1972), 
residente na Rua Francisco Cunha, 272, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de JOÃO PEREIRA RAMOS, faleci-
do há 4 anos e de BEATRIZ DE SOUZA RAMOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SPDivorciado de IZALENE MACEDO DA SILVA, conforme sentença de 07/05/2013, proferida 
pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0003664-39.2012.8.26.0157.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de cozinha, RG n.º 258411892 - SSP/SP, CPF n.º 
13386559816, com 43 anos de idade, natural de RIBEIRÃO PRETO - SP, nascida no dia vinte e cinco de agosto de mil 
novecentos e setenta e dois (25/8/1972), residente na Rua Francisco Cunha, 272, Jardim 31 de Março, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de ANGELA MARIA CAETANO CARDOSO DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em SOROCABA - SP. Divorciada de 
JOÃO MARCELO DA SILVA SANTOS, conforme sentença de 04/08/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0001931-01.2013.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CHARDESSON DE BARROS SANTOS e DARLENE ROSA SOBRINHO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente costumer service, RG n.º 447320804 - SSP/SP, CPF n.º 
39485845839, com 26 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL, nascido no dia treze de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e nove (13/1/1989), residente na Rua Santa Julia, 1371, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filho de KUBSCHEK DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de QUITÉRIA DE BARROS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de prótese dentária, RG n.º 475120413 - SSP/SP, CPF n.º 38478649808, com 29 anos de idade, natural de 
OURILÂNDIA DO NORTE - PA (Ourilândia do Norte-PA  Livro nº 3, fls. nº 428, Termo nº 852), nascida no 
dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (12/10/1986), residente na Rua Santa Julia, 1371, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de TEREZA ROSA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, cozinhei-
ra, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GEOVANI BIDINHO DE OLIVEIRA ARANHA MANCUSSI e KETHELYN RAISSA DA CRUZ SILVA 
CÉZAR. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de informática, RG n.º 44284352 
- SSP/SP, CPF n.º 43270771860, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e noventa e quatro (30/9/1994), residente na Rua São João, 101, Ap 01, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de RICARDO ARANHA MANCUSSI, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
37 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de VILMA BIDINHO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Itapetininga - MG . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, tec. de segurança, RG n.º 424731216 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (15/9/1995), 
residente na Rua São João, 101, Ap 01, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de CLEITON PEREIRA CÉZAR, desapa-
recido há 20 anos e de SUSAN EURIPEDES DA CRUZ SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 
37 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 14 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: DEODORO MONTEIRO FERREIRA e ELIANA MARTINS DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, serralheiro, RG n.º 326148085 - SSP/SP, 
CPF n.º 27718508854, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e setenta e oito (29/10/1978), residente na Rua Iracema de Olivei-
ra Café, 10, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de HELIODORIO VICENTE FERREIRA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de DIVANETE DE 
FATIMA MONTEIRO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 52 anos de idade, resi-
dente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG 
n.º 460018280 - SSP/SP, com 24 anos de idade, natural de CACULÉ - BA (Caculé-BA  Livro nº 12, 
fls. nº 81, Termo nº 13652), nascida no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e um 
(17/5/1991), residente na Rua Iracema de Oliveira Café, 10, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de 
WILSON SEBASTIÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, resi-
dente em COTIA - SP e de LENICE MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 
54 anos de idade, residente em COTIA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA:
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA e ELENICE MARIA DA SILVA. Sendo que o 
nome correto da genitora do pretendente é: ERUNDINA PEREIRA DE LIMA. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado nesta Serventia 
e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 10 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

UNIDOS DOS MORROS

Santos apresenta 
Corte Carnavalesca

2016

A Corte Carnavalesca 
santista de 2016 está for-
mada. O Rei Momo Silas 
de Oliveira e a rainha Lezir 
Ferreira, ambos integrantes 
da escola de samba Moci-
dade Amazonense, e a prin-
cesa Janaína Cirillo da Silva, 
da Real Mocidade Santista, 
foram escolhidos na madru-
gada do último domingo 

(13), em concurso realizado 
na quadra da escola de sam-
ba União Imperial, no bairro 
do Marapé.  A realeza carna-
valesca também é composta 
pelo cidadão-samba Beto (o 
Magistral), da escola de sam-
ba Brasil, e pela cidadã-sam-
ba Lídia Aparecida Oliveira, 
da Sangue Jovem, escolhidos 
no último dia 27.

‘O sonho de Mandela’ 
na passarela cubatense

Escola vai levar a cultura afro e o debate 
sobre o racismo para a passarela cubatense

Uma homenagem a Nel-
son Mandela e a cultura 
afro. Com esse tema, a Uni-
dos dos Morros quer contar 
a luta do ex-presidente da 
África do Sul contra o ‘apar-
theid’ (regime de segregação 

racial que adotado entre 
1948 e 1994 na África do 
Sul). 

Intitulado de “África...
Um sonho de Mandela”, a 
escola quer exaltar a cultura 
afro e levantar a discussão 

sobre o preconceito racial. 
O enredo da escola vai 

contar como Nelson Man-
dela, ex-presidente da Áfri-
ca do Sul, imaginou a atual 
bandeira daquele país. O di-
retor de carnaval da escola, 
Aloisio Castro Junior, conta 
que Mandela sonhava com 
as cores da bandeira. “Con-
forme pesquisamos sobre o 
tema, descobrimos que as 
cores da bandeira sul-afri-
cana estavam nos sonhos de 
Nelson Mandela desde pe-
queno. E a luta dele contra 
a segregação racial era na 

verdade o grande significa-
do daquelas cores. Mostrar 
a nova bandeira do país ao 
mundo foi o primeiro ato 
dele como presidente em 
1994”, comenta Aloisio.

O presidente Fabio Indio 
conta que é a segunda vez 
que Mandela é tema da es-
cola de samba. “Já fizemos 
uma homenagem ao Man-
dela em 1992, quando ele 
saiu da prisão. Agora, apro-
veitamos o burburinho so-
bre preconceito racial para 
reacender a discussão”, con-
ta o presidente.

Francisco Arraiz

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ELEIÇÕES DE DIRETORIA 

O presidente Sr. Manoel Pereira Lima, no uso de suas atribuições estatu-
tárias convoca os associados em dia com suas responsabilidades junto a 
Associação para participarem da eleição que definirá a Diretoria para o 
Biênio 2016 / 2018. O processo eleitoral ocorrerá no dia 21 de janeiro de 
2016, na Associação dos Aposentados do Jardim Casqueiro Av. Beira Mar, 
s/n – Jardim Casqueiro – Cubatão – SP., 1ª convocação 17:00h 2ª convo-
cação 18:00h. Conforme dispõe o Artigo 26, do Estatuto Social, compete 
a Assembleia Geral, eleger a Diretoria, Conselho Deliberativo e o Conse-
lho Fiscal, por maioria dos votos presentes, a forma da eleição, consistirá 
na apresentação de chapas separadas, as quais deverão conter os cargos, 
os nomes completos dos candidatos correspondentes.

As chapas serão compostas conforme: art.11 Diretoria (a) Presidência, (b) 
Vice-Presidência, (c) Primeira Secretaria, (d) Segunda Secretaria, (e) Primeira 
Tesouraria e (f) Segunda Tesouraria. Art.20  Conselho Deliberativo será com-
posto de 10(dez) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes. Art.25 Conselho 
Fiscal será composto por: 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes.

Cubatão, 16 de dezembro de 2015. 
Manoel Pereira Lima

Presidente 

OBS: Mandato: 25 de Jan de 2016 a 24 de Jan de 2018

“Você pode até dizer que não 
entendeu o que eu disse. Mas 
jamais poderá dizer que não en-
tendeu como eu te olhei”. Per-
der o Padre Antônio Pereira Luz, 
é sem dúvidas uma das piores 
sensações que podemos sentir. 
Nossa paróquia São Francisco 
de Assis, toda Cubatão e muito 
mais, está demasiadamente de 
luto e órfã. Para quem não o 
conheceu, perdeu a chance de 
encontrar um cara irreverente, 
devoto, amigo, compreensivo e 
querido; muito querido. Antô-
nio, entrou na minha vida através 
de uma amiga que guardo boas 
lembranças e também, numa 
fase que tudo parecia estar de 
cabeça para baixo. Houve mo-
mentos de conselho, de aperto 

ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. 
Manoel Francisco da Silva, portador da CTPS 64712 - série 00184-SP, a comparecer em nosso escritório, a fim 
de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 09/12/2015, dentro do prazo de 24hs a partir desta publi-
cação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Turismo Romero Esteves Ltda - CNPJ 58.284.258/0001-47
End: Av: Ministro Marcos Freire Nº 7900 - Jardim Anhanguera – Praia Grande/SP

Padre Antônio

Divulgação

de mão, de abraço fraternal, de 
puxão de orelha e até de comer 
caranguejo na mesma ocasião. 
Através dele conheci Deus como 
não conhecia, cheguei a parti-
cipar do TLC, fiz novos e bons 
amigos como o Paulo Roberto, 
Simone Gomes e tantos outros. 
Nunca parei para pensar, mas 
hoje eu me vejo dimensionando 
o quão ele foi bom e inspirador 
para mim. E essa lembrança, 
bem como a lembrança daque-
le olhar dizendo: (crie tenência 
Thiago, levante a cabeça meu fi-
lho e confie mais em Deus...) é o 
que eternamente carregarei co-
migo... Eternamente no meu co-
ração. Deixa-nos com um aperto 
no peito e muita saudade Padre. 
Vai com Deus. Thiago de Castro.
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Carro e Moto

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão

sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção
 Eletrônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

Av. Joaquim 
Miguel Couto, 185 
Jd. São Francisco 
Cubatão

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

Carros Nacionais 
e Importados     

Rua 1° de Maio, 
130 – Vila Nova 
Cubatão – SP

autovidroscristal@hotmail.com.br rsilva1238@ig.com.br

Especializada em:
Injeção Eletrônica 
de Carros Nacio-
nais e Importados

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@ig.com.br

3372-1191
id: 35*32*2829

- Peças Nacionais
- Acessórios em 
geral

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

(ao lado do rei 
do X-Salada)

- Oficina
- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos com 
SHENERAY

Rua 25 de Dezem-
bro, 260 - Vila 

Natal  Cubatão

98838-2872

Rua Padre 
Primo Maria 
Vieira, 238 - Jd. 
São Francisco - 
Cubatão - SP

Imóveis

São Vicente

VENDE

Vale Verde - Sobre-
posta Alta e Baixa - 
2 dorm. c/suite e 1 
vaga. Aceita finan-
ciamento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - Sobre-
posta Alta 2 dor/
suite, sl. 2 amb. 
área gourmet. 
Aceita financ.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando 
Sales de Oliveira, 

371 - Centro - 
Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - Sobre-
posta TERREA 2 
dorm.  Aceita fi-
nanc.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 
dorm, aceita 
financ.
220 mil - ref 1022
Costa Silva - casa 2 
dorm, aceita 
financ.
335 mil - ref 1015

ALUGA

Jardim Casqueiro - 
Apto 02 dorm com 
garagem 
pacote R$ 1.000
Vila Nova - Apto 2 

VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc. Entrada: 
20% restante finan-
ciamento
R$ 221.000,00

DIREÇÃO:
WAGNER MOURA. CRECI 41.128
SOLANGE MOURA. CRECI 
47.414

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

Apartamento na 
Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 
2 dormitórios. Mi-
nha Casa Minha 
Vida últimas unida-
des. R$ 190.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dor-
mitórios, em cons-
trução. Entrada: 
19 mil + parcelas 
mensais que cabem 

dorm, gar colet, 
pacote R$ 1.000 
Costa e Silva - casa 
1 quarto , sala coz 
wc  
R$ 750,00
Centro - Loja tér-
rea  com meza-
nino - 240 m² 
R$ 10.000,00

em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 
dormitórios. gran-
de, 1 vaga. aceita fi-
nanciamento, FGTS, 
CC. R$ 240.000,00
Cotato:
7820-4982 / 7806-
2562

VENDE

Apartamento na Vila Nova 
2 dorm R$ 180.000,00

Casa na Vila Couto de 2 
dorm R$ 330.000,00

Apartamento 2 dorm Vila 
Nova na Rua Frei Damião 
R$ 200.000,00

Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00

ALUGA

Apartamento 2 dorm na 
Vila Nova - R$ 703,00 mais 
encargos

Apartamento 3 dormitó-
rios no Jardim Casqueiro 
R$ 1.203,00  pacote

Apartamento Semi Mobi-
liado Jardim Casqueiro com 
closet e hidromassagem -  
R$ 1.503,00 pacote

Comercial - Galpão no Pq. 
São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Pça 
dos Andradas (Santos)

Comercial - Salão no  
Jd. São Francisco

Comercial - Salas a apartir 
de R$ 703,00 mais encar-
gos

3361-5312
id: 45*2*171254
Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

 
Colocação de:
- Vidros
- Borrachas 
- Palhetas
- Calhas
- Insulfilm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

Rua 1° de Maio,  702 - Vila 
Nova - Cubatão

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão
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DECOLANDO

Aprovada concessão 
do Aeroporto
Agora Prefeitura 
de Guarujá poderá 
abrir licitação para 
exploração do em-
preendimento

A Câmara de vereado-
res  aprovou por unamini-
dade e a Prefeitura ja está 
autorizada a conceder à 
iniciativa privada os servi-
ços de construção, opera-
ção, exploração comercial 
e manutenção do equipa-
mento a ser instalado nas 
dependências da Base Aé-
rea de Santos, localizada 
em Vicente de Carvalho, 
Guarujá. 

A partir de agora a Pre-
feitura deve realizar duas 
audiências públicas, em 
janeiro 2016 e providen-
ciar a obtenção da licen-
ça previa (LP) ambiental 
da CETESB, prevista para 
ocorrer ainda dentro do 
primeiro semestre, e que 
vem a ser a primeira etapa 
do EIA-RIMA (Estudo de 
Impacto Ambiental).

 O secretário de Desen-
volvimento Econômico 
e Portuário de Guarujá, 
Adilson Jesus comemorou 
a aprovação na Câmara. 

“Estamos prontos para ini-
ciar as audiências públicas 
e posteriormente iniciar a 
licitação. Já para o ano de 
2016 prevemos o início das 
operações assistidas”. 

  Aeroporto – O 
equipamento terá capaci-
dade para receber até 20 
vôos diários e 1 milhão de 
passageiros entre cinco e 
oito anos de operação. A 
infraestrutura, excluindo a 
pista de pouso e decolagem 
já existente, tem a previ-
são de aproximadamente 
260 mil metros quadrados 
composta por: terminal de 
passageiros, unidade de 

combate a incêndio, posto 
de abastecimento, pátio de 
aeronaves e hangares. 

 Para a segunda etapa 
existe uma área reserva de 
60 mil metros quadrados 
para um futuro acesso hi-
droviário e, complemen-
tarmente existe uma área 
de 700 mil metros quadra-
dos destinada a compensa-
ção ambiental. O aeroporto 
terá estrutura para receber 
aeronaves como a Emb195, 
da Embraer, com capacida-
de de 108 a 124 passagei-
ros. A pista, hoje com 1.390 
metros (já maior que a 
pista do Aeroporto Santos 

Dumont, no Rio de Janei-
ro), será ampliada e passará 
a ter 1.600 metros.

 Destinos – Quando 
iniciada a operação provi-
sória está previsto, partin-
do do Guarujá, destinos 
rentáveis como: Rio de Ja-
neiro, Brasília, Belo Hori-
zonte, Navegantes, Vitória 
e Campinas. São destinos 
que fazem com que os pas-
sageiros se desloquem para 
qualquer outro destino do 
país e do exterior. Outras 
localidades do interior 
de São Paulo estão sendo 
analisadas e serão também 
atendidas. 

Pedro Rezende
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Retrospectiva
No dia 30 de dezembro Acontece publica edição especial de fim de ano. 
Para deixar uma mensagem de sua instituição ou empresa à população 
entre em contato com o nosso departamento comercial 

jornalacontece@acontecedigital.com.br

SERRA DO MAR

Urbanização da Vila Fabril

Prefeitura quer
titularidade para 
os 600 moradores 
e preservar história 
da Vila Operária

Christiane Castanheira/PMC

Representantes da 
CDHU e do Governo do 
Estado reassumiram com a 
Prefeitura o compromisso 
de urbanizar a área da Vila 
Fabril, que pertence à em-
presa MD Papéis, desativa-
da há três anos.

A execução do projeto 
só depende da oficialização 
da doação da área à Prefei-
tura. A urbanização será 
incluída nos investimentos 
do Programa Serra do Mar, 
que começou em 2007 com 
a assinatura de convênio 

com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento 
(BID), um financiamento 
de US$ 162,5 milhões. Ele 
prevê a remoção de 5.750 
famílias de áreas de risco 
ou de preservação ambien-
tal e a urbanização de lo-
cais como a Fabril, além da 
Cota 200 e Pinhal do Mi-
randa. O objetivo é a recu-
peração socioambiental do 
Parque Estadual da Serra 
do Mar.

A reunião foi comanda-
da pelo secretário de Go-

verno, Fábio Inácio e nes-
ta segunda, dia 21, às 14h, 
está marcada uma nova 
reunião para definir os as-
pectos legais da doação da 
área. Os objetivos princi-
pais da Prefeitura são pos-
sibilitar que as 600 famílias 
do local possam finalmente 
ter a titularidade de suas 
residências e manter os as-
pectos históricos da antiga 
vila operária. Também já 
está acertado que a capela 
Nossa Senhora Aparecida 
existente na vila será pos-

teriormente doada à Mitra 
Diocesana para garantir a 
conservação do templo.

A Vila Fabril começou 
em 1914, quando come-
çou a ser instalada no lo-
cal a Companhia Fabril de 
Papel. Devido à 1ª Guerra 
Mundial, a planta só foi 
concluída em 1919, quando 
se tornou a Cia. Santista de 
Papel, posteriormente ven-
dida para a Ripasa (1967), 
para os grupos Suzano e 
Votorantim (2014) e, final-
mente, para a MD Papéis 
(2008), sendo desativada 
em 2012.

O chefe de gabinete Fábio Inácio coordenou a reunião. Novo encontro na segunda
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11º Festa do Donizete
Caiu uma tempestade; 

mas o povo não arredou o 
pé.  Não faltaram brinque-
dos, presentes, diversão, 
guloseimas e principal-
mente amor.  

A 11º edição da Fes-
ta das Crianças, realizada 
pelo vice-prefeito de Cuba-
tão Donizete Tavares, tinha 
tudo para ser especial. A 
tradicional Festa que fora 
adiada há dois meses ca-
lhou (providencialmente) 
no terceiro dia após a mor-
te do Padre Antônio Perei-
ra Luz que, todos os anos, 
abria o evento com sua 
benção. Amigo pessoal de 
Donizete, padre Antônio 

colaborava e incentivava 
desde a primeira edição. 

Nada mais justo! A 11º 
edição da Festa foi dedi-
cada à memória do páro-
co da igreja São Francisco 
de Assis. E a homenagem 
deixou de ser do Donizete 
e sua equipe; passou a ser 
também deste Jornal, da 
igreja...  Enfim, de toda a 
comunidade, para um ho-
mem que dedicou sua vida 
a servir. 

Portanto que venha a 
12º Festa: para alegrar e 
servir as crianças de nossa 
cidade. Os organizadores 
agradecem a todos os pa-
trocinadores do evento.

Criança é o que 
a gente nunca 
deveria deixar

se ser!!!
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Cubatão
3361-4470
Av. Joaquim Miguel 
Couto, 840 - Centro

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254

DESEJAMOS AOS NOSSOS CLIENTES UM NATAL 
REPLETO DE AMOR E FELICIDADE 
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PARA ASSOCIADOS

Clube encerra com festa

No dia 27, a quadra co-
berta estará disponível até as 
11h30min para todos aqueles 
que quiserem participar das 
partidas de futebol de con-
fraternização. Serão realiza-
das partidas de 10 minutos, 
para que todos os associados 
possam jogar e se divertir. 
No dia 29, a confraterniza-
ção terá churrasco com as-
sociados e serão realizadas 
partidas de “víspora” (uma 
espécie de bingo, porém com 
mais pedras e mais chances 
de ganho, com ternos, qua-
dras e quinas). A carne fica 
por conta do E.C. Cubatão 

Encerrando mais um ano de atividades, o 
E.C Cubatão realiza nos próximos dias 27 
e 29, duas festas de encerramento do ano 
de 2015 com todos os seus associados.

e as bebidas são à parte. Nas 
vísporas, serão sorteados 
eletrodomésticos em geral. 
Ambas as confraternizações 
serão realizadas na sede do 
E.C. Cubatão, que fica na Rua 
Belarmino do Amaral, 812, 
no Jardim São Francisco.

2016 - O E.C. Cubatão já 
começa a trabalhar nos pla-
nos para 2016. A reforma dos 
campos de society, a retoma-
da do ginásio para atividades 
esportivas e culturais, am-
pliação do quadro de sócios 
e a reforma do campo oficial 
de futebol são alguns deles.  

A continuidade dos times do 
clube que disputam compe-
tições também está nos pla-
nos do presidente Braulio de 
Oliveira. “Vamos transferir o 
campo society que hoje tem 
no ginásio para o lado de fora, 
mas cobrindo esse campo. 
Assim teremos o ginásio para 
diversas atividades esportivas 
e culturais. E continuaremos 

com as equipes do clube dis-
putando competições pela 
região” afirma. Os campos 
também estão disponíveis 
para locação. Para informa-
ções sobre horários e valores 
das locações, basta ir até a se-
cretaria do clube ou ligar nos 
telefones 3361-8125 ou 3361-
2511.

Familiares e internos do 
Lar Fraterno de Cuba-
tão vão celebrar as festas 
com ceia de natal, dia 24 
e de ano novo, dia 31; 
sempre as 17:30h. Mas o 
principal presente o Pa-
pai  Noel já trouxe: o pre-

Natal do 
Lar Fraterno

Divulgação

sidente da Casa, Rubens 
Marino, assinará um 
convênio (será divulga-
do na próxima edição) 
que vai melhorar ain-
da mais a estrutura e o 
atendimento aos idosos 
atendidos pela Casa.
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